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Hiányzó láncszemek
Az őslénytan mint önálló tudományág a 19. században jött létre. Megalapítójának 
Georges Cuvier-t, a párizsi természettudományi múzeum állattan professzorát 
tartják. Cuvier korának egyik legnagyobb szaktekintélye volt, rendkívül népszerű 
tanárnak és előadónak tartották. Elsősorban gerincesekkel, azon belül is főként az 
emlősökkel és a halakkal foglalkozott. Azt vallotta, hogy egy állati szerv szerkezete 
és funk ciója között nagyon szoros a kapcsolat, és a test minden szervének felépí-
tése és működése összhangban, kölcsönhatásban van egymással. Híres példája 
volt, hogy akár egyetlen fog vizsgálatából is következtetni lehet az élőlény testfel-
építésére és életmódjára. A fog méretéből például megbecsülhető a koponya 
nagysága, majd azzal arányosan a többi testrészé is. Továbbá a fog felszínéből 
következtetni lehet a táplálék minőségére, ami pedig összefüggésben van a bél-
csatorna hosszával, és így tovább. (Ez az elmélet természetesen csak korlátozottan 
érvényes.) 

Csontkövületek rejtélyei 
Nem csak ma élő szervezeteket vizsgált, nagy érdeklődést mutatott a Párizs kör-

nyéki mészkőbányákból előkerült kövületek, csontmaradványok iránt is. Ezek-
ben a bányákban viszonylag fi atal, a földtörténeti újidőből származó, fosszí-
li ákban páratlanul gazdag mészkövet bányásztak. 1798-ban óriási méretű 
csontokra bukkantak a munkások. Ezek alapján rekonstruálta Cuvier az 

egykor élt élőlények teljes csontvázát, és próbált következtetéseket levonni 
az állatok életmódjára is. Az évek során több mint 150 ősállat leírását készítette 

el, köztük például az ormányosok közé tartozó mastodonét. Másokhoz hasonlóan 
megállapította, hogy az egymásra következő kőzetrétegek más és más élőlények 
maradványait rejtik. Felismerte tehát, hogy egykor olyan élőlények éltek a Földön, 
amelyek a mai élővilágból teljesen hiányoznak, de ennek okát nem az evolúcióban 
kereste, ő maga a fajok állandóságát hirdette. Azt tartotta, hogy a kőzetrétegekből 
előkerült, ma már ismeretlen élőlények valamilyen természeti katasztrófa követ-
keztében haltak ki, keletkezésüket pedig a teremtéssel magyarázta. Kortársával, 
tanártársával, Lamarckkal hírhedten rossz viszonyban volt, lebecsülte kollégája 
munkáját, badarságnak tartotta annak fokozatos evolúció ról szóló elméletét. Ez 
idő tájt a tudóstársadalom nagy része még Cuvier-nek adott igazat.

Az ősmadár dönt
Azt gondolhatnánk, hogy ezt a vitát az ősmaradványok vizsgálata eldönthette 
volna, hiszen azok egyértelmű dokumentumai a fejlődési lépéseknek. A tény ezzel 
szemben az, hogy a szakadatlan kutatások ellenére minden egyes csoport leszár-
mazási sorában sok a hiányzó láncszem. Az egyik első megtalált láncszem az 1861-
ben fölfedezett, 150 millió éves lelet, az Archaeopteryx volt, amely átmenetet mu-
tatott a hüllők és a madarak között. Azóta ennek a madárősnek több példánya is 
előkerült, köztük olyanok, amelyek szinte tökéletes épségben őrizték meg a csont-
váz és a tollazat jellegzetességeit. A galamb nagyságú ősmadár agykoponyája 
madárszerű, állkapcsa is csőrre emlékeztet, de benne fogak sorakoznak. A mellső 
végtag szárnnyá alakult, de az ujjak karmot viseltek. Jól kivehetők az állat egész 
testét borító tollak lenyomatai, de hüllőszerű sajátság a nagyszámú csigolyából 
álló, hosszú farok. A csontváz szerkezetéből a tudósok arra következtettek, hogy a 
madarak a dinoszauruszok egyik csoportjából alakultak ki a földtörténeti közép-
időben, akkor, amikor a szárazföldi gerincesek közül a hüllők uralták a Földet. Fa-
jaik benépesítették a szárazföldeket, a vizeket és a levegőt is. 

Georges Cuvier (1769–1832)

Ősmadár maradványa 
és rekonstrukciója. Az ősmadár 
maradványain a hüllőkre és 
a madarakra jellemző bélyegek 
is megfi gyelhetők
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Az őshüllők fantasztikus világa 
Az őshüllők fantasztikus világának bemutatására nem vállalkozhatunk, 
de hogy valamelyest képet kapjunk róluk, vegyünk sorra néhány olyan 
csoportot, amelyek a szárazföldön, illetve a környező tengerekben éltek 
az ősmadár megjelenése idején, a jura időszak végén, 145 millió évvel 
ezelőtt! Ekkor legelték az erdők felső lombkoronáját a minden idők 
legnagyobb szárazföldi állatai közé tartozó növényevő Brachiosaurusok. 
Ezeknek az óriásoknak a testhossza elérte a 23 m-t, magassága a 12 m-t, 
tömege pedig a 80 tonnát!  

A ragadozó dinoszauruszok izmos, hosszú hátsó lábaikon gyorsan 
futottak, miközben hosszú farkukkal egyensúlyozták magukat. Rövid 
mellső végtagjaik erős, hegyes karmokban végződtek, a zsákmány 
megragadását és szétmarcangolását szolgálták. Egyik legkisebb terme-
tű képviselőjük a mindössze 3,6 kg tömegű, 60 cm hosszú, kisebb gyí-
kokra vadászó Compsognathus volt. Nagy termetű rokona volt a 9 m 
hosszú, 3 m magas, 900 kg tömegű Megalosaurus. Ez volt az első 
dinoszauruszlelet, amelyet tudományos vizsgálatnak vetettek alá az 
1820-as években. 

Az őshüllők a szárazföldek mellett benépesítették a tengereket és a 
part menti vizeket is. A mai cetekre erősen emlékeztető tengeri őshüllők 
voltak az Ichtyosaurusok, amelyek életüket a vízben töltötték. A mai 
fókák testfelépítése és életmódja ismerhető fel a Peloneustes nevű 
csoportban. Uszonyszerű végtagjaikkal gyorsan mozogtak a vízben, de 
a partok mentén pihentek, ott költötték ki fi ókáikat is. Testük 3 m hosz-
szú volt, ammonitákat, tintahalakat zsákmányoltak. A fenti két példából 
is látható, hogy eltérő származású csoportok hasonló környezeti felté-
telek között hasonlóvá válhatnak.

Bár az emlősök első képviselői viszonylag korán, a középidő első fe-
lében (mintegy 220 millió évvel ezelőtt) megjelentek, elterjedésük csak 
jóval később, a földtörténeti középidő végén, a dinoszauruszok vissza-
szorulásával kezdődött. Első képviselőik kis termetű, a mai rovarevők-
höz hasonló testfelépítésű, éjszakai életmódú állatok voltak.  

Az őshüllők alkonya
A dinoszauruszok és más őshüllők tömegesen pusztultak ki a kréta idő-
szak, tehát a középidő végén, mintegy 65 millió éve. Egyes elképzelések 
szerint egy nagy me teo rit becsapódás következtében a környezeti felté-
telek hirtelen megváltoztak, a levegő erős szennyezettsége miatt keve-
sebb napsugárzás érte a felszínt, ezért a légkör lehűlt. A hőmérséklet 
csökkenése, a táplálékhiány nem kedvezett a változó testhőmérsékletű, 
erősen specializált, kevéssé alkalmazkodó, nagy  testű fajoknak.

Kinek volt tehát igaza, Lamarcknak és Darwinnak, akik az élővilág fo-
lyamatos fejlődése mellett érveltek, vagy Cuvier-nek, a katasztrófaelmé-
let hirdetőjének? Mai tudásunk szerint az élővilág lassú, fokozatos átala-
kulását időszakonként a környezet nagyon gyors, erőteljes változása 
miatt fellépő, hirtelen evolúciós folyamatok szakítják meg. Egy kisboly-
gó-becsapódás, egy jégkorszak, vagy egy nagyon aktív vulkáni műkö-
déssel jellemezhető időszak (vagy ezek együttese) gyakran tömeges ki-
halásokat okozhat. A kihalt élőlénycsoportok helyét átveszik a túlélő fa-
jok, és lassan alkalmazkodnak a megváltozott környezethez. Vagyis 
mindkét elméletben van igazság.

Az óriás termetű Brachio saurusok a mai 
Észak-Amerikában legeltek

A Megalosaurus vadászterületei a mai 
Európa területén voltak

Ichthyosaurus

Az emlősök első képviselője
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Az emlősök első képviselője
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23. A gerincesek jellemzői

Megtudhatod 
Miben hasonlítanak egymáshoz a halak, a békák, a gyíkok, a ma-
darak és az emberek?

Mozgás, kültakaró
Táplálkozás
Légzés, keringés és kiválasztás
Idegrendszer, hormon-

rendszer, érzékelés
Szaporodás, egyedfejlődés

A gerincesek törzse onnan kapta nevét, hogy a test tartását és mozgatását bel-
ső váz teszi lehetővé, melynek tengelyét a csigolyákból álló gerincoszlop alkot-
ja. Ebbe a törzsbe soroljuk a halakat, a kétéltűeket, a hüllőket, a madarakat és 
az emlősöket.

Mozgás, kültakaró
A gerinceseknek belső váza van, amelynek fő alkotója a rugalmas porc- és a 
sokkal keményebb csontszövet. A belső váz tengelye a gerincoszlop, amely 
csigolyákból áll. Az egymás után sorakozó csigolyák lyukai összességükben 
hosszú „alagutat” alkotnak, ez a gerinccsatorna. Benne jól védett helyen húzó-
dik a központi idegrendszerhez tartozó gerincvelő (1. ábra). A gerincoszlophoz 
kapcsolódik a váz többi része. A belső váz három tájékra, a fejvázra, a törzs-
vázra és a végtagok vázára tagolódik (2. ábra).

A fej váza, a koponya két részből áll. Az agykoponya körülveszi, védi az 
agyvelőt. Az arckoponya az arctájék belső vázát alkotja.

A törzs vázát a gerincoszlop, a bordák és a szegycsont (más néven mellcsont) 
hozza létre. A  hüllőknek, a madaraknak és az emlősöknek zárt mellkasuk van, 
mert a bordák a háti oldalon a gerinc oszlophoz, a hasi oldalon pedig a szegy-
csonthoz kapcsolódnak.

A gerinces állatok többségének két pár végtagja van. A végtagok belső vázát 
a függesztőövek csontjai kapcsolják a törzsvázhoz. A mellső végtagok függesztő-
öve a vállöv, a hátsó végtagoké pedig a medenceöv.

A csontok mozgatható összekapcsolódása az ízület. A csontokat a hozzájuk 
rögzülő harántcsíkolt izomszövetet tartalmazó izmok mozgatják. A moz gási 
szervrendszert tehát a belső váz és a hozzá kívülről csatlakozó izmok alkotják.

A gerinces állatok testét kívülről bőr borítja. Felü letét mindig többrétegű 
laphám alkotja. A bőrben többféle mirigy található, a halak bőrében pél dául 
nyálkatermelő mirigyek, az emlősök bőrében pedig gyakoriak a verejték-
mirigyek.

1. A gerincoszlop felépítése
farok-
csigolyák

medenceöv

gerincoszlop
agykoponya

arckoponya

vállöv

felkarcsont

alkarcsontok

lábszár-
csontok

comb-
csont

szegy-
csont

bordák

2. Emlősállat csontváza. 
 Mutasd meg az ábrán 
a csontváz fő tájékait!

gerincvelő

csigolyák

porckorong
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Zsákállat

Táplálkozás
A gerincesek tápcsatornája elő-, közép- és utóbélre tagolódik. A tápcsatorna 
mindhárom szakaszához emésztőmirigyek csatlakoznak. Az előbél feladata a 
táplálék aprítása, puhítása. Utolsó szakasza, a gyomor megkezdi az emésztést. 
Ideiglenesen tárolja és a középbélbe adagolja a táplálékot. A középbélben a 
tápanyagok emésztése és felszívása zajlik. Ide ömlik a két nagy emésztőmirigy 
váladéka. A máj epét, a hasnyálmirigy pedig hasnyálat termel. Mindkét 
emésztőnedv a szerves tápanyagok emésztésében játszik szerepet. Az utóbél 
feladata a víz és más szervetlen vegyületek felszívása, illetve az emészthetetlen 
salakanyagok kiürítése a végbélnyíláson keresztül.

Légzés, keringés és kiválasztás
A gerincesek légzőszerve kopoltyú vagy tüdő. Mindkét típusú légzőszerv az 
előbélből alakul ki az állat egyedfejlődése során.

Valamennyi gerinces állatnak zárt keringési rendszere van, amelyben vér 
áramlik. A vér sajátos kötőszövet, amelynek folyékony sejt közötti állománya a 
vérplazma. A vérben többféle sejt található. A vörösvérsejtek szállítják a lég zési 
gázokat. Hemoglobint tartalmaznak, ez adja a vér piros színét. A fehérvérsejtek 
a kórokozóktól, az idegen anyagoktól védik a szervezetet. A vérlemezkék a 
véralvadásban játszanak szerepet a sérüléseknél.

Az anyagcsere-folyamatok során keletkező fölösleges és káros anyagok a 
vérplazmába kerülnek. Ezek egy részét a kiválasztó szerv távolítja el a vérből. 
A gerincesek kiválasztó szerve a páros vese, amelyből a vizelet a húgyvezeté-
ken át távozik.

Idegrendszer, hormonrendszer, érzékelés
A gerinces állatok idegrendszere alapvetően eltér a gerinctelenek dúcideg-
rendszerétől. A gerincesek idegrendszere ugyanis az egyedfejlődés elején az 
embrió háti oldalán hosszirányban kialakuló csőszerű képződményből, a velő-
csőből alakul ki. Az így fejlődő idegrendszert csőidegrendszernek nevezzük. 
Az agy és a gerincvelő alkotja a központi idegrendszert. Innen erednek az 
idegek, amelyek idegsejtek nyúlványait foglalják magukban. Az idegek, ame-
lyek minden szervhez eljutnak, a környéki idegrendszert alkotják. Így rajtuk 
keresztül a központi idegrendszer az egész szervezet működését összehangol-
tan szabályozza. A környéki idegrendszerben kisebb idegsejtcsoportok, dúcok 
is vannak.

A szervezeten belül a sejtek, szövetek, szervek működésének összehangolá-
sában, valamint a szervezet fejlődésének szabályozásában fontos szerepet ját-
szanak a hormonok is. Ezek a szervezet egyes sejtjei által termelt anyagok, 
amelyek a testfolyadék útján terjednek, és más sejtek működését szabályozzák. 
Az idegrendszer és a hormonrendszer kölcsönösen befolyásolja egymás műkö-
dését. A hormonális szabályozásról az emberi szervezet működésével kapcso-
latban bővebben lesz még szó.

A külvilágból érkező ingerek felfogását az érzékszervek végzik. Minden 
gerinces állatnak hasonló felépítésű hólyagszeme van. Nagymértékben hason-
lít egymáshoz az egyensúlyozó érzékszervük is. Ezekkel a szervekkel az em-
beri test felépítésénél foglalkozunk részletesebben. A bőr tapintást, nyomást, 
fájdalmat, hőmérséklet-változást érzékel.

Az első gerincesek, a halak ősei a földtörténet óidejében, mintegy 450 millió 
évvel ezelőtt alakultak ki a tengerekben.

A gerincesek származása  
A gerincesek előfutárai a földi 
élet evolúciója során az egykori 
gerinchúrosok voltak. A gerinc-
húr rugalmas, pálca alakú kép-
ződmény, amely az állat háti ol-
dalán helyezkedik el a velőcső 
alatt. A gerinces állatok szerveze-
tében is kialakul az embrionális 
fejlődés során a gerinchúr, ám 
ennek helyén a fejlődés későb-
bi szakaszában csigolyákból és 
porckorongokból álló gerincosz-
lop fejlődik. A csőidegrendszer és 
a béleredetű légzőszerv is a ge-
rinchúrosokban jelent meg elő-
ször. Mindezek a legfontosabb 
bizonyítékai a gerinchúrosok és a 
gerincesek leszármazási kapcso-
latának. A tengerekben ma is él-
nek olyan gerinchúros állatok, 
amelyek őseiből az első gerince-
sek kialakulhattak. Ezek az élőlé-
nyek az előgerinchúrosok törzsé-
be tartoznak. A gerinchúr a lárvák 
farkában található meg. A kifej-
lett elő gerinc húrosok testét zsák-
szerű burok borítja, ezért a törzs-
be tartozó állatokat más néven 
zsákállatoknak nevezik.

A gerinchúrosok származása 
nem ismert. A földtörténeti óidő 
elejétől kezdődően (és később) 
képződött üledékes kőzetekben 
megtalálhatók a kövületeik.

Olvasmány
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Szaporodás, egyedfejlődés
A gerincesek szaporodása és egyedfejlődése változatos. Mindannyian vált-
ivarú állatok. A páros here termeli a hímivarsejteket, a spermiumokat. Ezeket 
az ondóvezeték továbbítja. A női ivarsejtek termelésének helye a páros pete-
fészek. A petesejtek továbbítására a petevezeték szolgál. 

A gerincesek többsége közvetlen fejlődésű. Egyes halak és a kétéltűek  fej-
lődnek csak átalakulással.

Megtanultam?
A gerincesek ősi, közös vonásai a belső váz, amelynek tengelye a(z) csigolyák-
ból felépülő (1.)  , valamint a(z) (2.)  légzőszerv és a csőidegrendszer.
A gerinces állatok belső vázát porcszövet, illetve (3.)  építi fel. A vázrendszer 
három tájékra tagolható. A(z) (1.)  a bordákkal és a szegycsonttal együtt al-
kotja a(z) (4.)  -t . A törzsvázhoz kapcsolódik a fej vázát alkotó (5.)  és a 
végtagok váza. A belső váz részei, és a hozzájuk kívülről kapcsolódó (6.)  
képezik a mozgás szervrendszerét. A vázrendszer felépítése tükrözi az állat 
életmódját.
Minden gerinces állat közös jellemzője, hogy a tápcsatorna (7.)  fő szakaszra 
tagolódik.
A keringési rendszer zárt. A vér alkotói a folyékony (8.)  , valamint az eltérő 
szerepű (9.)  és (10.)  , továbbá a vérlemezkék.
A kiválasztó szerv a páros (11.)  . 
Az idegrendszer központi része a(z) (12.)  és a(z) (13.)  , környéki részét pedig 
a(z) (14.)  és a dúcok alkotják.
A gerincesek (15.)  állatok, ami azt jelenti, hogy a hím- és női ivarszervek külön 
egyeden találhatók meg. Ivarmirigyeik általában párosak, hímekben a(z) (16.)  , 
nőstényekben pedig a(z) (17.)  termeli az ivarsejteket. 

Kérdések, feladatok

1. Mely tájékokra osztható a gerincesek vázrendszere?
2. Mely csontok alkotják a törzsvázat? Röviden ismertesd 

a mellkas felépítését!
3. Sorold fel, mely részekre tagolható a végtagok váza!

4. Melyek a gerincesek tápcsatornájának legfontosabb 
szervei, és mi ezek szerepe?

5. Milyen típusú keringési rendszer jellemző a gerinces 
állatokra?

6. Mely részekre tagolható az idegrendszer?

Fogalmak  gerincoszlop  
csigolya  gerinccsatorna  
koponya  agykoponya  arc-
koponya  borda  szegycsont  
mellkas  függesztőöv  ízület  
máj  epe  hasnyálmirigy  
hasnyál  előbél eredetű légző-
szerv  vérplazma  vörösvérsejt 
 fehérvérsejt  vérlemezke  
vese  húgyvezeték  csőideg-
rendszer  agy  gerincvelő  
petefészek  petevezeték  here 
 ondóvezeték

Keress rá!  lándzsahal 
ingola

Olvasnivaló   David 
Attenborough: Élet a Földön  
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24. A halak osztályai

Megtudhatod 
Miben hasonlítanak, és miben különböznek egymástól a 
halak?

Alkalmazkodás a vízi élet-
módhoz

Keringés, táplálkozás
Szaporodás és egyedfejlődés
A porcos halak osztálya
A sugarasúszós halak osztálya
A bojtosúszós halak osztálya

Alkalmazkodás a vízi életmódhoz
A „halak” néven emlegetett állatokat a biológusok nem tartják egységes cso-
portnak. Hasonló tulajdonságaik alapján több osztály tartozik ebbe a gyűjtő-
csoportba. Közös vonásuk, hogy testfelépítésük a vízi életmódot tükrözi. Tes-
tük áramvonalas. Fejük nem mozgatható. Bőrük hámrétege többrétegű, de nem 
szarusodik. A bőr mirigyei nyálkás bevonatot termelnek, ami csökkenti a 
 súrló dást, és véd a kórokozóktól. Úszóik segítségével mozognak a vízben 
(1. ábra). Jellemző érzékszervük az oldalvonal, amellyel a víz áramlását, rezgé-
seit fogják föl. Légzőszervük a vízben oldott oxigén felvételére alkalmas kopol-
tyú. A kopoltyúkban rendkívül gazdag érhálózat található, ami lehetővé teszi, 
hogy a víz és az erekben áramló vér közötti gázcsere végbemenjen. A kopol-
tyúk légző felszínét vékony egyrétegű laphám alkotja. Emellett a nyálkás bőrfe-
lületen keresztül is zajlik gázcsere. 

oldalvonal

kopoltyúfedő

hátúszó (páratlan)

hasúszó (páros)mellúszó (páros)

farokúszó (páratlan)

farok alatti úszó
(páratlan)

1. A halak külső testfelépítése

a kopoltyúk 
hajszálerei

szív
a test hajszálerei

szív

kamra pitvar

2. A halak keringési rendszere sema-
tikusan. A nyilak a vér áramlási irányát 
jelzik

Keringés, táplálkozás
A halak keringési rendszerének lényege nem bonyolult. Az érrendszerben a vér 
egyetlen folyamatos körben áramlik, a halak keringési rendszerét ezért egyvér-
körös keringésnek nevezzük (2. ábra). Szívükben két üreg található, a pitvar 
és a kamra. A vénák a test szövetei felől szén-dioxidban dús vért szállítanak 
a pitvarba. A pitvar izmos falának összehúzódásakor a vér a kamrába kerül. 
A kamra vastag, erős izomzata préseli a vért az egész érrendszeren keresztül 
vissza a pitvarig. A kamrát elhagyó vér a kopoltyúk hajszálerein áramlik át. Itt 
megtörténik a gázcsere, vagyis a vér leadja a szén-dioxidot, és oxigént vesz föl. 
Így tehát a kopoltyúkból kilépő artériák oxigéndús vért szállítanak a test többi 
részébe. A szervezet különböző részeiből az újra összegyűlő, szén-dioxidban 
dús vér a vénákon keresztül áramlik vissza a szív pitvara felé.

artéria véna
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A halak emésztőrendszerére jellemző mindaz, amit a gerincesek 
általános jellemzésénél már láttunk. A ragadozó halak szájüregében 
fogak találhatók, amelyek a táplálék megragadására szolgáló, az állka-
pocs felszínére nőtt hegyes képződmények. Ezek az úgynevezett ránőtt 
fogak. A növényevő és a mindenevő halak szájüregében nincsenek 
fogak. Gyomor is csak a ragadozó halak bélcsatornájában különböztet-
hető meg. Az utóbélre jellemző, hogy csaknem minden hal bélcsator-
nája kloákában végző dik. A kloáka olyan bélszakasz, amelybe a 
 kiválasztó és az ivarszervek kivezetőcsövei is beletorkollnak.

Szaporodás és egyedfejlődés
A halak szaporodására általában a külső megtermékenyítés jellemző, 
vagyis a hímivarsejtek és a petesejtek az állat testén kívül, a vízben 
egyesülnek. A nőstény állat a petéket az aljzatra rakja, a hím ezekre 
bocsátja spermiumait. Egyes fajoknál az egyedfejlődés átalakulással, 
másoknál átalakulás nélkül, közvetlen fejlődéssel megy végbe.

A porcos halak osztálya
A porcos halak közé tartoznak a cápák és a ráják. Az állatcsoport el-
nevezése arra utal, hogy a belső váz csak porcból épül fel, csontszövet 
nem talál ható a testükben. Porcszövetüket a belerakódó mész szilár-
dítja. Kopoltyúfedőjük és úszóhólyagjuk nincs. Többségük tengerek-
ben élő, ragadozó állat. Közismert, hogy sok fajuknál a farokúszó 
aszimmetrikus, ugyanis a felső lebenye általában jóval nagyobb, mint 
az alsó.

A porcos halakon kívül az összes többi halfaj belső vázát főként 
csontszövet építi fel, ezért ezeket az állatokat összefoglaló néven 
csontos halaknak nevezik.

A sugarasúszós halak osztálya
A csontos halak legfontosabb rendszertani csoportja a sugarasúszós 
halak osztálya. Idetartozik a halak túlnyomó többsége. Legtöbbjük 
testét a bőr hámrétege alatt kialakuló csontos pikkelyek borítják, me-
lyek védenek a sérülésektől, de lehetővé teszik a test hajlékonyságát. 

Kopoltyúikat kívülről kopoltyúfedő takarja. Ennek ritmusos 
mozgása tartja fenn a vízáramlást a szájnyílás és a kopoltyúk között. 
Légzéskor az állat a szájnyílásán beáramló vizet a garat két oldalán 
levő réseken keresztül juttatja ki a kopoltyúkhoz (3. ábra). A kopol-
tyúk felületén megtörténik a gázcsere az átáramló víz és a vér között. 

4. A halak belső testfelépítése

kopoltyú fedő 
maradványagyomor

középbél

ivarszerv

végbélnyílás
vese

szív
máj

agyvelő
gerincvelőúszóhólyag

orrnyílás

kopoltyúk

A kaviár ere dete  
A halak érett petesejtjeit, valamint a már 
megtermékenyített petéit is ikráknak ne-
vezik. Egyes halak, például a viza és a tok 
megtermékenyítetlen ikráiból készítik a 
kaviárt.

A cápák és a ráják  
A cápák teste elöl-hátul elvékonyodó, hen-
geres alakú, áramvonalas, így kisebb a kö-
zegellenállása. Többségük ezért viszonylag 
gyors úszásra képes. A cápák érdekes tulaj-
donsága, hogy a halak többségétől elté-
rően belső megtermékenyítésűek. Külső 
kopoltyúnyílásaik a test két oldalán talál-
hatók. Köztudott, hogy egyes cápafajok 
(például a fehér cápa és a tigris cápa) olykor 
az embert is megtámadják. 

A ráják teste lapos, széles. Többségük 
főként a tenger aljzatán tartózkodik. Külső 
kopoltyúnyílásaik a hasi oldalon helyez-
kednek el. 

Bár a legtöbb porcos hal ragadozó, de 
szép számban vannak köztük békés plank-
tonevők is. Ilyenek a legnagyobb termetű 
cápák és ráják, például a 12 méteresre is 
megnövő óriáscápa, valamint a 6 métert 
meghaladó méretű ördög rája.

Olvasmány

Olvasmány

A cápák és a ráják csak sós vízben élnek

vízáramlás iránya 
belégzéskor

kopoltyúfedő

kopoltyúk

3. A halak légzése. A nyilak a vízáramlás irányát jelzik
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Fontos szervük az úszóhólyag, amelynek gáztartalma szabályozható 
(4. ábra). Amikor az úszóhólyagban levő gáz mennyiségét az állat 
növeli, akkor a test felemelkedik, ellenkező esetben pedig lesüllyed 
a vízben.

Magyarország természetes vizeiben előforduló halak kivétel nélkül 
ebbe az osztályba tartoznak. Közülük legismertebbek a ponty, a ke-
szegfajok, a betelepített és agresszívan terjedő ezüstkárász és a harcsa. 
A tengeri halak igen sok faját fogyasztjuk. Legnagyobb tömegben a 
heringet, a szardíniát, a tőkehalat és a tonhalat halásszák (5. ábra).

A bojtosúszós halak osztálya
A csontos halak közé tartozik a bojtosúszós halak osztálya is. Ma már 
csak két, Indiai-óceánban élő fajukat ismerjük, amelyeket marad-
ványhalnak neveznek. A földtörténet régebbi korából a bojtosúszós 
halaknak elég sok kövülete maradt fenn. Legidősebb leleteik mintegy 
400 millió évesek, vagyis a földtörténet óidejéből származnak, amikor 
a szárazföldön még nem éltek gerincesek. A kövületeken jól felismer-
hetők a különös felépítésű, a többi halétól jelentősen eltérő páros 
mell- és hasúszók, amelyek a maradványhalaknál is megfi gyelhetők. 
Ezeknek az úszóknak izmos és több csontot tartalmazó nyelük van, 
ami a szárazföldi gerincesek ötujjú végtagjaira emlékeztet (6. ábra). 
Más lényeges, a magasabb rendű gerincesekhez hasonló tulajdonsága-
ik is voltak, ezért ma általánosan elfogadott elmélet, hogy az egykori 
bojtosúszós halak lehettek a kétéltűek ősei. 6. Bojtosúszós hal

5. Szardíniaraj

Túlhalászat – a tengerek elszegényedése  
A sugarasúszós halak élelmezési jelentősége igen nagy. Az emberiség 
növekvő létszáma és a halászati technika rohamos fejlődése következ-
tében a tengeri halászat az utóbbi évtizedekben rendkívüli mértékben 
megnövekedett. A halászfl ották olyan nagy tömegben fogják a halat, 
hogy a tengerek sokáig kimeríthetetlennek gondolt halállománya nem 
képes pótolni a kifogott mennyiségeket. A világtengerekben élő halak 
mennyisége napjainkra érezhetően csökken. Egyes térségekben a ki-
fogható halmennyiség az ipari halászat meghonosítása előtti szint 
1 százalékánál is kevesebb. A nagy tengeri ragadozók, például a tonha-
lak és a kardhalak súlyban mért állománya rövid idő alatt 90 százalékkal 
csökkent. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO 
szerint az évente kifogott mennyiséget drasztikusan csökkenteni  kellene 
ahhoz, hogy az óceánok halállománya ismét növekedésnek induljon. 

Olvasmány

Tüdőshalak  A csontos halak közé tartozik egy 
egzotikus állatcsoport, a tüdőshalak osztálya is. A tüdőshalak oxigén-
szegény vizekben, vagy részlegesen kiszáradó mocsarakban is ké-
pesek életben maradni, mert a kopoltyúkon kívül páros vagy párat-
lan tüdővel is lélegezhetnek. A tüdőbe a garatból eredő csövön ke-
resztül jut be a légköri levegő. A légzés sajátosságaihoz alkalmazkodva 
a keringési rendszerük is módosult, például szívük tökéletlenül ugyan, 
de három üregre tagolódik. A csoportnak hat ma is élő faja ismert Afri-
kából, Dél-Amerikából és Ausztráliából.

Olvasmány
é tartozik egy
lak oxigén-

ban is ké-
agy párat-
csövön ke-
kalmazkodva
tlenül ugyan,
ja ismert Afri- Afrikai tüdőshal
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Kérdések, feladatok

1. Mely osztályok tartoznak a „halak” közé?
2. Sorold fel, testfelépítésük milyen sajátságai utalnak a 

halak vízi életmódjára!
3. Röviden foglald össze a halak légzésének folyamatát!
4. Készíts egyszerű vázlatot a halak keringési rendszeréről, 

és rajzodat lásd el feliratokkal! Nyilakkal jelöld a vér 
áramlási irányát is!

5. Jellemezd a halak tápcsatornáját! Emeld ki a különbsé-
geket a többi gerinces tápcsatornájához képest!

 6. Hogyan történik a halfajok többségénél a megtermé-
kenyítés?

 7. Sorold fel, melyek a legfontosabb különbségek a por-
cos és a csontos halak testfelépítésében!

 8. Melyek a porcos halak megismert csoportjai? Milyen 
élőhelyeken fordulnak elő a porcos halak képviselői?

 9. A halak melyik osztálya a legnépesebb napjainkban? 
Nevezd meg az osztály legalább öt hazai faját!

 10. Mi a bojtosúszós halak evolúciós jelentősége?

Megtanultam?

A „halak” összefoglaló elnevezés. Az idetartozó állatok jellemzően vízi életmódúak, testfelépítésük is erre utal:
– Testük áramvonalas, bőrükön (1.)  bevonat csökkenti a súrlódást, mozgásukhoz pedig nagy felületű (2.)  szolgálnak 

evezőül. Gyakori, hogy a bőrben (3.)  szövetből felépülő pikkelyek alakulnak ki, amelyek védelmet biztosítanak az ál-
latoknak.

–  (4.)  lélegeznek: a szájon bejutó víz gázcsere után a garat két oldalán áramlik ki.
– Zárt keringési rendszerük (5.)  vérkörös. Az áramló vér útja: szív (pitvar → kamra) → (6.)  → test szövetei → szív. 

A kopoltyúban és a test szöveteiben a nagy erek (7.)  (más néven (8.)  erekre) ágaznak szét.
A halak között több osztályt különböztetünk meg. 
– A(z) (9.)  halak belső vázát csak porcszövet építi fel, úszóhólyagjuk és kopoltyúfejdőjük (10.)  . Közéjük tartoznak a(z) 

(11.)  és a(z) (12.)  .
– A sugarasúszósakat és a bojtosúszósokat közösen (13.)  halaknak is nevezik. Vázrendszerük főleg (14.)  szövetből áll. 

Mozgásukban az úszóhólyag is szerepet játszik. Kopoltyújuknál a víz áramlását (15.)  segítik. 

Fogalmak  úszók  oldalvonal  egyvérkörös keringési rendszer  kétüregű szív  ránőtt fogak  kloáka  külső 
meg termékenyítés  kopoltyúfedő  úszóhólyag  porcos halak  cápák  ráják  csontos halak  sugarasúszós halak 
 bojtosúszós halak

Keress rá!  ördögrája  piranha 
 lazacvándorlás

Olvasnivaló  Harka Ákos – 
Sallai Zoltán: Magyarország hal-
faunája  Farkas János – Németh 
Szabolcs: Az Adriai-tenger 
élővilága

A halak evolúciója  Még ma is olvashatunk olyan írá-
sokat, amelyek szerint egykori porcos halakból fejlődtek ki a csontos halak. Ezt 
a nézetet már nem tartjuk helytállónak. A kutatók ma úgy tartják, hogy a 
porcos halak és a csontos halak egymástól függetlenül alakultak ki a gerince-
sek ősibb típusú képviselőiből az óidő közepe táján. A  régebbi rendszerekben 
a halaknak ezt a két osztályát különböztették meg, a porcos halak és a csontos 
halak osztályát. Az utóbbi időben a szakemberek egyetértenek abban, hogy a 
„csontos halak” csoportját fel kell osztani. A sugarasúszós halak, a bojtosúszós 
halak és a tüdőshalak fejlődése oly régen külön úton zajlott, hogy nem sorol-
hatók közös rendszertani osztályba.

Olvasmány

Bionika   Rá-
nézésre nem gondolnánk, de fi zikai 
mérések alapján kimondottan áram-
vonalasnak bizonyul a bőröndhal. Kis 
közegellenállású alakját sikerrel utá-
nozták le a mérnökők. Az autó lehet, 
hogy nem túl szép, de extrém ala-
csony az üzemanyagigénye.

Olvasmány
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25. A kétéltűek osztálya

Megtudhatod 
Mely jellemzők szükségesek a szárazföld meghódításához?
Mitől kétéltű a béka?

Mozgás a szárazföldön
Légzés és kültakaró
Keringés
Táplálkozás
Szaporodás és egyedfejlődés

A gerincesek törzsében a szárazföldi életmódra való áttérést sikeresen a kétél-
tűek valósították meg. A két éltűek a bojtosúszós halak ősi képviselőiből első-
ként kialakult szárazföldi gerincesek. Az első kétéltűek kb. 370 millió éve, az 
óidő devon időszakában jelentek meg. A legismertebb ma élő kép viselőik a 
békák.

Mozgás a szárazföldön
A kétéltűek elnevezése onnan származik, hogy szaporodásuk még vízhez kö-
tött, de a kifejlett állatok már zömmel a szárazföldön élnek. A szárazföldi 
életmódnak megfelelően mozgásuk, légzésük és keringési rendszerük jelentő-
sen eltér a halakétól.

A kifejlett kétéltűeknek két pár lábuk van, ez alkalmas a szárazföldön való 
mozgásra. Végtagjaik szerkezetére az úgynevezett ötujjú végtagtípus jellemző. 
A szabad végtag csontjait a függesztőöv csontjai kapcsolják a törzsvázhoz. 
A mellső függesztőövet nevezzük vállövnek, a hátsót medenceövnek. Mivel a 
magasabb rendű gerincesek az ősi kétéltűekből fejlődtek ki, ez az alapszabás a 
többi szárazföldi gerinces állatra is jellemző (1. ábra).

1. Az ötujjú végtag csontváza

MELLSŐ VÉGTAG HÁTSÓ VÉGTAG

vállöv medenceöv

combcsont
felkar-
csont

alkar-
csontok

kéztő-
csontok

lábtő-
csontok

lábközép-
csontok

kézközép-
csontok

ujjpercek

lábszár-
csontok

ujjpercek

Pterodactylus
(repülő őshüllő)

denevér
(emlős)

delfi n
(emlős)

kutya
(emlős)

ember
(emlős)

béka
(kétéltű)

juh
(emlős)

cickány
(emlős)

kenguru
(emlős)fóka

(emlős)

madár

repülés úszás futás ugráskapaszkodás

béka

A végtagok evolúciója  A szárazföldi gerincesek kü-
lönböző csoportjainál az eltérő környezet és életmód miatt az alapszabáshoz 
képest nagyon gya kori a kétéltűeknél megjelent ötujjú végtagok módosulása.

Olvasmány

Végtagok alkalmazkodása az életmódhoz
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TÜDŐ

KIS VÉRKÖR

NAGY VÉRKÖR

TEST SZÖVETEI

artériák

véna

véna

jobb 
 pitvar

bal 
 pitvar

kamra

Légzés és kültakaró
A kifejlett kétéltűek a levegőből tüdővel lélegeznek. A két tüdőfélbe a garatból 
induló gégén át jut a levegő (2. ábra). A tüdő páros, sima vagy redős falú zsák. 
A redők a gázcserére szolgáló felületet, vagyis a légzőfelszínt növelik. Nagyobb 
felületen a gázcsere gyorsabban és hatékonyabban játszódhat le. A légzőfelszínt 
dús érhálózat szövi át, ez is fokozza a gázcserét. A tüdő légzőfelszíne azonban 
nem elég nagy a szervezet számára szükséges gázcsere lebonyolításához. A két-
éltűek légzésében ezért fontos szerepe van a bőrnek is, amelynek igen gazdag 
az érhálózata. A bőrlégzés feltétele, hogy a kültakaró nedves, nyálkás legyen, 
hiszen csak így juthatnak át rajta a légzési gázok. 

A szárazföldön a kiszáradás veszélye fenyegeti az állatokat. A túlzott páro-
logtatás elleni védekezést szolgálja, hogy a kétéltűek bőrének többrétegű lap-
hámja gyengén elszarusodik, vagyis külső felületét vékony szaruréteg borítja. 
A kétéltűek bőre méregmirigyeket tartalmaz, amelyek váladéka a fertőzésektől 
és a ragadozók ellen védi az állatot.2. A békák légzőszervei. A nyilak 

a belég zés kor áramló levegő útját 
 jelzik. A kétéltűekben és a magasabb 
rendű gerincesekben keresztezi egy-
mást a belégzett levegő és a táplálék 
útja. A légutakba kerülő falat a levegő 
áramlását akadályozná, ezért nyelésnél 
a porcos gége elzárja a légcsőbe 
vezető utat

orrnyílástüdőbél csatorna garat

a légzőfelszínt 
növelő redők 
láthatók 
a felnyitott 
tüdőfélben

tüdő

3. A két éltűek keringési rendszeré-
nek vázlata. A nyilak a vér áramlási 
irányát jelzik

Mérgező bőr  A bőr-
ben levő méregmirigyek váladéka veszély 
esetén ürül a testfelszínre. Az erős mérget 
termelő állatok gyakran feltűnő színűek és 
mintázatúak. Ez a túlélésüket elősegíti, hiszen 
a ragadozók könnyebben megtanulhatják, hogy 
a faj egyedeinek zsákmányolása kedvezőtlen 
következményekkel jár.

Olvasmány
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ly 
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Trópusokon élő mérgező béka

Keringés
A tüdővel történő légzés megjelenésével a keringési rendszer is alapvetően 
megváltozott. A két éltűek szíve háromüregű, két pitvarból és egy kamrából áll 
(3. ábra). A test felől érkező, szén-dioxidban dús vér a szív jobb pitvarába jut, 
majd innen a kamrába. Ugyanekkor a tüdőből érkező oxigéndús vér a bal 
pitvaron keresztül szintén a kamrába ömlik. Így tehát a kamrában a kétféle 
vér kissé keveredik. Az izmos kamrából a vér egy része a tüdő felé vezető arté-
riákba áramlik, a másik része pedig a test többi része felé vezető artériákba 
kerül. A szív kamrájában zsebecskék vannak, amelyek megakadályozzák a vér 
teljes keveredését. A tüdő felé szén-dioxidban gazdagabb, a test felé oxigénben 
dúsabb vér áramlik. A keringési rendszer kétvérkörös. A nagy vérkör a szív 
és a test között a szövetek oxigénellátását szolgálja. A kis vérkör a szív és a tüdő 
között az oxigén felvételét és a szén-dioxid leadását biztosítja.

Táplálkozás
A kétéltű állatok ragadozók. A halakhoz hasonlóan ránőtt fogaik 
vannak. Megjelenik náluk az izmos, mozgékony nyelv, amely a táp-

lálékszerzés fontos eszköze. A békák nyelve elöl lenőtt, 
kicsapható. Ragadós nyállal borított nyelvüket lasszó-
szerűen kilökve és visszarántva kapják el zsákmányukat 
(4. ábra). A két éltűeknek kloákájuk van.4. Béka táplálékszerzése. A békák nyelve elöl nőtt le, 

ezért villámgyorsan és messzire kicsapható

gége

oxigéndús 
vér

szén-dioxid-
dús vér

kevert 
vér
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Zöld levelibéka

Hazai kétéltűek  A kétéltűek két fontosabb csoportjának képviselői 
hazánkban is honosak.

A farkos kétéltűeknek kifejlett álla potukban is van farkuk. Idetartoznak például a gőték és 
a szalamandrák. A foltos szalamandra nyirkos erdők lakója. Apró tolólábai vannak, amelyek 
nem emelik föl a testét a földfelszíntől. Kígyózó mozgással halad előre. A pettyes gőte ha-
zánkban is gyakori. Háttaraja nincs, de farokszegélye kiszélesedett. Az egész állat kb. 10 cm 
hosszú. Lombos erdőket kedveli, szaporodáshoz vízre van szüksége.

A farkatlan kétéltűek, más néven békák, egyedfejlődése során a farok vissza fejlődik. 
 Hátsó végtagjuk izmos ugróláb. Ismertebb hazai képviselőik: a varangyok, a kecskebéka és 
a levelibéka. 

Olvasmány

Szaporodás és egyedfejlődés
A kétéltűek többsége külső megtermékenyítésű. Egyik legismertebb tulajdon-
ságuk, hogy átalakulással fejlődnek, lárváik vízi állatok. A lárvák testfelépíté-
se sokban emlékeztet a halakra. Lábuk nincs, farokúszójuk segítségével jól 
úsznak. Kopoltyúval lélegeznek. Fejlődésük során fokozatosan alakulnak át 
szárazföldi állattá. Kialakulnak lábaik és tüdejük, kopoltyújuk pedig visszafej-
lődik. A békák lárváját ebihalnak nevezik (5. ábra).

5. Ebihalak

Foltos szalamandra 

Keress rá!  óriásszalamandra 
axolotl  dajkabéka  békamentés

Olvasnivaló  David Atten-
borough: Élet a Földön; Élet 
hidegvérrel  Puky Miklós – 
Schád Péter – Szövényi Gergely: 
Magyarország herpetológiai 
atlasza

A hazánkban élő kétéltűek valamennyien védett állatok, ami azt jelenti, hogy 
fennmaradásuk, túlélésük veszélyben forog, ezért gyűjtésük és pusztításuk 
 tilos, büntetést von maga után!

Barna varangy Kecskebéka

Legnagyobb békafajunk a barna varangy. Bőre sok 
méregmirigyet tartalmaz. Nappal elrejtőzik, éjjel jár éle-
lem után.

A kecskebékát egyes helyeken tenyésztik, mivel comb-
jának húsát az ínyencek sokra becsülik.

A zöld levelibéka a hazánkban élő legkisebb termetű 
békafaj. Főleg növényeken tölti életét. Ujjain tapadóko-
rongok vannak, ezért biztosan mozog a növények vékony 
hajtásain is.
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Kérdések, feladatok

1. Melyik állatcsoportból alakultak ki egykor a kétéltűek?
2. Hogyan nyilvánul meg a szárazföldi életmódra történt 

áttérés…
 …a kétéltűek kültakarójának felépítésében?
 …a kétéltűek csontvázának felépítésében?
 …a kétéltűek légzésében?
 …a kétéltűek keringési rendszerének felépítésében?
3. A 133. oldal 2. ábra és a 138. oldal 3. ábra alapján hason-

lítsd össze a halak és a kétéltűek keringési rend szerét!

4. Egy szóval fogalmazd meg, milyen táplálkozásmód jel-
lemző a kétéltűekre!

5. Melyek az ebihal és a kifejlett béka testfelépítése kö zötti 
legfontosabb különbségek?

6. Hogyan csoportosítjuk a kétéltűek közé tartozó állato-
kat?

7. Nézz utána! Sorolj föl minél több hazai fajt, amelyek a 
kétéltűek különböző csoportjaiba tartoznak!

Megtanultam?

A szárazföldi életmódra való áttérésnek számos fontos jegye fi gyelhető meg a kétéltűeknél. A szárazföldi mozgásra al-
kalmasak a(z) (1.)  végtagok. A(z) (2.)  a légköri levegőből való légzésre szolgál, bár légzőfelülete (3.)  . A bőr enyhén 

(4.) , ami nehezíti a(z) (5.) , de még lehetővé teszi a bőrlégzést.
A tüdőlégzés megjelenésekor a keringés (6.)  lesz: a  (7.)  a tüdőben a levegőből történő gázcserét biztosítja, a (8.)  
pedig a test szöveteinek oxigénellátását. A szív háromüregű, benne két (9.)  és egy (10.)  található.
Táplálkozásmódjukat tekintve minden kétéltű (11.)  állat. (12.)  fogaik vannak, amelyek rágásra nem, csak a táplálék meg-
ragadására alkalmasak.
Szaporodásuk jellemzője, hogy (13.)  fejlődnek. A peteburokból kibújó (14.)  vízben élnek, végtagjuk nincs, (15.)  lélegeznek. 

Fogalmak  két pár láb  ötujjú végtagtípus  függesztőöv  gége  garat  bőrlégzés  enyhén elszarusodó bőr 
 kétvérkörös keringési rendszer  három üregű szív  nagy vérkör  kis vérkör  mozgékony nyelv  kloáka  ebihal 
 átalakulásos fejlődés

A békák vonulása  A kifej-
lett kétéltűek élőhelyétől olykor elég távol esik a 
szaporodáshoz szükséges víz. Egyes békafajok fel-
nőtt egyedei ezért a tavaszi szaporodási időszak-
ban nagyobb távolság megtételére kényszerülnek, 
hogy elérjék a nélkülözhetetlen vízfelületet. Ván-
dorlásuk gyakran az emberek által is látogatott te-
rületeken, sőt közutakon vezet keresztül, ami az 
állatok tömegeinek pusztulását okozhatja. Az utak 
alatt a békák számára készített átjárók és a béka-
mentő természetvédő akciók ezt a gondot igyekez-
nek orvosolni. Az ostoba emberek viszont gyakran 
szándékosan ölik a békákat, pedig számuk mára 
nagyon megfogyatkozott.

Olvasmány

Vonulás közben megmentett ásóbékák
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26. A hüllők osztálya

Megtudhatod 
Mi lehet az oka, hogy minden hüllő vastag bőrű?

Mozgás a szárazföldön
Légzés és kültakaró
Keringés
Szaporodás és egyedfejlődés
Pikkelyes hüllők
Teknősök
Krokodilok
A hüllők evolúciója

A hüllők osztályába tartoznak az elsőként megjelent valódi szárazföldi gerin-
cesek. Az osztály elnevezése onnan ered, hogy a magasabb rendű gerincesek 
(hüllők, madarak, emlősök) közül csak a hüllők változó testhőmérsékletűek. 
Ez azt jelenti, hogy testük hőmérséklete nagyjából környezetükének felel meg, 
vagyis könnyen „kihűlnek”. Napjaink állatvilágából ebbe a csoportba tartoznak 
például a gyíkok, a kígyók, a teknősök és a krokodilok.

Mozgás a szárazföldön
Testszerveződésüket alapvetően a víztől történő elszakadás, a szárazföldi élet-
módra való tökéletes áttérés szabja meg. Vegyük sorra a legfontosabb jegyeket, 
amelyek erre utalnak!

A hüllőknél új testtájként megjelent a nyak, fejük ezáltal jól mozgathatóvá 
vált. Végtagjaik különböző fejlettségű járólábak, melyek vagy gyorsítják a 
talajon való kúszást, vagy a testet a föld felszíne fölé emelve lehetővé teszik a 
futást.

Légzés és kültakaró
A hüllők bőre a kiszáradás, a páro-
logtatás megakadályozása érdekében 
igen erősen elszarusodik. A vastag, 
száraz szaruréteg gátolja a bőrlégzést. 
Tüdejük fejlett, belseje erősen tagolt, 
vagyis nagy a légzőfelszíne (1. ábra). 
A tüdő nagy belső felületén hatéko-
nyan játszódhat le a gázcsere a vér és 
a levegő  között.

1. A hüllők tüdeje.
(A bal oldali tüdőfél felnyitva látható)

légcső

tüdő

kamrákra 
 tagolt 
légzőfelület

2. A hüllők keringési rendszerének 
vázlata. A nyilak a véráramlás irányát 
jelzik

Keringés
A hüllők vérkeringése is jelentős előrelépést mutat a kétéltűekhez képest. Szí-
vük tökéletesebb, a kamra jobb és bal oldali részét válaszfal határolja el, 
amelyen azonban rés van. A két vérkör ezért nem különül el egészen egymás-
tól (2. ábra). A testből szén-dioxidban dús vér kerül a jobb pitvarba, majd a 
kamra jobb felébe. Innen a tüdő felé vezető artérián keresztül a vér a tüdőbe 
jut, ahol lezajlik a gázcsere. Az oxigéndús vér a tüdőből a bal pitvarba, majd a 
kamra bal felébe áramlik. Innen kerül a nagy vérkörbe. A kamra jobb és bal 
fele közötti nyíláson át a vér kismértékben keveredik. A krokodilok szívében 
a kamrák közötti válaszfal teljes.

TÜDŐ

KIS VÉRKÖR

NAGY VÉRKÖR

TEST SZÖVETEI

artériák

véna

jobb 
 pitvar

véna

bal 
 pitvar

kamra
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Érdekességek a hüllőkről  Napos területeken, 
meleg időben elég gyakran találkozhatunk gyíkokkal. Változó testhő-
mérsékletük miatt hűvösben lehűl a testük, így mozgásuk is lelassul. 
Éjszaka és hideg időben ezért biztonságos rejtekhelyre húzódnak vissza. 
A fürge gyíkot és a zöld gyíkot napsütéses időben gyakran láthatjuk a 
hazai gyepekben, száraz hegyoldalakon. Főleg rovarokat fogyasztanak.

A kígyók fején és hasán az egyszerű pikkelyek helyett széles szaru-
lemezek, úgynevezett szarupajzsok találhatók. Nyelvük kétágú, az érzé-
kelésben játszik szerepet: tapintószerv, és a szaglásban is szerepet ját-
szik. Átlátszó alsó és felső szemhéjuk összenőtt, ezért nem tudnak pis-
logni. Magyarországon is elég gyakori kígyófaj a vízisikló. Méregfoga 
nincs, zsákmányát testének izomerejével öli meg. A mérgeskígyók mé-
regfoga nyugalmi helyzetben hátracsukódik a szájüreg felé, és csak a 
száj nyitásakor billen előre a harapáshoz. Magyarországon két ritka 
mérgeskígyófaj  él. Egyik ritkaságunk a keresztes vipera, a másik a ve-
szélyeztetett, Kárpát-medencei bennszülött rákosi vipera. Álelevenszü-
lők, nem raknak tojásokat, az utódok az anyaállat testében fejlődnek ki. 
Az embertől félnek, ha tehetik, elmenekülnek. Csak akkor támadnak, ha 
rájuk ijesztenek. A keresztes vipera marása azonban életveszélyes, a ki-
sebb termetű rákosi viperáé csak kellemetlen tünetekkel jár. Óriás-
kígyók a hazai életközösségekben nem élnek. Az óriáskígyók képviselői 
a trópusokon élő pitonok és boák. Ezeknek az állatoknak a testében 
még megtalálható a hátsó végtag csökevénye. Méregfoguk nincs, táp-
lálkozáskor testükkel rátekerednek a zsákmányra, amely így megfullad, 
s ezután egészben lenyelhető.

A kaméleonok közismert tulajdonsága, hogy környezetükhöz alkal-
mazkodva bőrük színét gyorsan képesek változtatni. Testük oldalirány-
ban lapított. Lábaikon az ujjak összenövése miatt csak két ujj különböz-
tethető meg, amelyekkel harapófogó-szerűen kapaszkodnak az ágakon. 
Farkukat az ágakra csavarva szintén fogódzkodhatnak. Érdekes tulaj-
donságuk, hogy két szemüket külön-külön képesek mozgatni, így ezek-
kel egyidejűleg más irányban nézhetnek. Hosszú, ragadós nyelvüket 
szájukból messzire kilökve még repülő rovarokat is elkaphatnak.

Olvasmány

Szaporodás és egyedfejlődés
A hüllők belső megtermékenyítésűek, vagyis a párzás során a hímivarsejtek 
bejutnak a nőstény testébe, és ott olvadnak össze a petesejtekkel. Az anyaállat 
szervezetében a megtermékenyített petesejt köré további burkok rakódnak, így 
kialakul a tojás, melynek héja általában lágy (3. ábra). A tojásban jelen van az 
utód fejlődéséhez szükséges víz és tápanyag, ezért szaporodásuk és egyedfej-
lődésük a víztől független, a kikeléshez csak a megfelelő hőmérsékletre van 
szükség. Ezeknél az állatoknál a tojást általában a nap melege költi ki. A nős-
tények többnyire egy földbe ásott gödörbe rakják le tojásaikat. A hüllők átala-
kulás nélkül, vagyis közvetlenül fejlődnek. A tojásból kibújó utódok testfel-
építése és életmódja az ivarérett állatokéhoz hasonló.

A hüllők osztályába nagyon eltérő életmódú és testfelépítésű állatok tartoz-
nak. Hazai fajaik kivétel nélkül védelem alatt állnak.

Pikkelyes hüllők
A pikkelyes hüllők fajaira jellemző, hogy bőrüket szarupikkelyek borítják. 
Ide tartoznak a gyíkok, a kígyók és a kaméleonok. Valamennyien ragadozó 
állatok, ránőtt fogaik vannak. A kígyóknak nincsenek lábaik, állkapcsuk pedig 
lazán rögzül, szájuk így igen nagyra nyitható. Nagy termetű zsákmányállatot is 
képesek egészben lenyelni.

A zöld gyík hímje

3. A hüllők többsége lágy héjú 
tojást rak

Óriáskígyó zsákmányszerzése

Kaméleon nyelvével zsákmányol
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